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ANOTACE DIPLOMOVÉ PRÁCE 

VESELOVSKÝ, J. Testování VBD pro extrémní řezné rychlosti: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB– Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra obrábění a 

montáže,2014, 36 s. Vedoucí práce: Vrba, V. 

 

Bakalářská práce zkoumá chování vyměnitelných břitových destiček firmy Pramet 

Tools s.r.o. při extrémně nízkých řezných rychlostech.Požadavek na tento výzkum vznikl 

od odběratelů VBD firmy Pramet, jejichž stroje nedosahují požadované kvality, aby se 

dostali do oblasti optimálních řezných podmínek. Výzkum byl prováděn především 

experimentálně na strojích vysoké kvality firmy Pramet. Experimenty vychází z 

teoretických znalostí chování VBD ze slinutých karbidů při optimálních řezných 

rychlostech. Během zkoumání bylo zjištěno mnoho překvapivých poznatků, výsledky 

experimentů byly výrazně odlišné od očekávání. 

 

Klíčová slova: Vyměnitelné břitové destičky, extrémně nízké řezné rychlosti, 

optimální řezné podmínky, slinuté karbidy, teoretické znalosti, experiment 

 

 

ANNOTATION OF MASTER THESIS 

KROHA, J. Testing Inserts for Extreme Cutting Speed: Bachelor Thesis. Ostrava: VŠB – 

Technical University of Ostrava, Faculty of  Mechanical Engineering, Department 

of  Machining and Assembly, 2014, 36 p. Thesis head: Vrba, V. 

 

Bachelor thesis examines the behavior of indexable inserts from Pramet Tools s.r.o. 

company at extremely low cutting speeds. The request for this research came from 

customers of inserts from Pramet companies whose machines do not reach the required 

quality to get at optimum cutting conditions. The research was primarily carried out 

experimentally on the machines of high quality in Pramet. Experiments are based on the 

theoretical knowledge about behavior of cemented carbide inserts at optimum cutting 

speeds. There were found many surprising findings during the examination, the 

experimental results were significantly different from expectations.  

 

Key words: Indexable inserts, extremely low cutting speeds, optimum cutting 

conditions, cemented carbide, theoretical knowledge, experiment 
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1. Seznam použitých zkratek a symbolů 

Značka Význam Jednotky 

ap Hloubka třísky [mm] 

Ck Celkový koeficient pro Vc --- 

Cv Konstant Taylorova vztahu (T = 1 min) --- 

Fc Hlavní složka řezné síly [N] 

fn Posuv na otáčku [mm/ot] 

fz Posuv na zub [mm/zub] 

HB Tvrdost dle Brinella --- 

h Výška nárůstku mm 

k Exponent Taylorova vztahu (směrnice T - v)  

kp Součinitel pěchování --- 

kv Součinitel obrobitelnosti --- 

l Délka vyložení nože mm 

n Otáčky [ot/min] 

Re Mez kluzu [MPa] 

Rm Mez pevnosti [MPa] 

T Trvanlivost nástroje [min] 

Vc Řezná rychlost [m/min] 

VT Ekonomická řezná rychlost [m/min] 

x Exponent v závislosti na hloubce řezu --- 

y Exponent v závislosti na rychlosti posuvu --- 

γ Úhel čela ° 

   

   

CNC Computer Numeric Control --- 

CVD Chemical Vapor Deposition --- 

PVD Physical Vapor Deposition --- 

VBD Vyměnitelná břitová destička --- 

VDSK Vyměnitelná destička slinutého karbidu --- 
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2. Úvod 

Tato bakalářská práce je zadána firmou Pramet Tools s.r.o., která je výrobcem řezných 

nástrojů na obrábění. Firma vyrábí a prodává soustružnické, frézovací i vrtací nástroje. 

Hlavní činností Prametu je vývoj a výroba vyměnitelných břitových destiček (VBD) ze 

slinutého karbidu, které se používají ve výše uvedených nástrojích. 

Výrobky Prametu pravidelně nacházejí zákazníky ve více jak 50 zemí světa. Firma 

obsluhuje 1% světového trhu, což ji řadí mezi 20 největších světových firem. 

 

Každému řeznému materiálu ze slinutého karbidu odpovídá určitý rozsah optimálních 

řezných rychlostí, za kterých se má daný řezný materiál použít. Tato bakalářská práce se 

zabývá opotřebením řezných materiálů ze slinutého karbidu během použití mimo 

doporučenou oblast řezných rychlostí. Tento požadavek přišel především z východního 

trhu (Rusko, Ukrajina), kde strojní park nedosahuje potřebné kvality pro dosažení oblasti 

optimálních řezných podmínek. VBD ze slinutých karbidů testujeme při extrémně nízkých 

řezných rychlostech. 
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3. Obecná charakteristika problému 

Při použití řezných materiálu mimo oblast doporučených podmínek vystavujeme řezné 

materiály většímu mechanickému namáhání. Při nižších rychlostech je větší 

pravděpodobnost vzniku nežádoucího nárůstku, snižuje se trvanlivost nástroje a zhorší se 

kvalita obrobeného povrchu. Z toho důvodu vyplynul pro Pramet Tools s.r.o. požadavek, 

aby jejich řezné materiály vyzkoušeli mimo oblast optimálních řezných podmínek. Pro 

provedení experimentu se pokusím co nejvíce napodobit vlastnosti méně kvalitních 

dílenských soustruhů. Pro tyto účely má Pramet příliš kvalitní stroje, proto provedu 

opatření na snížení tuhosti stroje, jako je například větší vyložení a zvolení méně vhodného 

tělesa nože. 

 

3.1. Obrobitelnost 

Jednou z hlavních komplexních vlastností materiálu je jejich obrobitelnost, která závisí 

především na chemickém složení a mikrostruktuře ovlivňující především mechanické a 

fyzikální vlastnosti. Pevnost, tvrdost a houževnatost můžeme charakterizovat poměrným 

prodloužením a kontrakcí. Tepelná vodivost a měrné teplo ovlivňují obrobitelnost z 

fyzikální stránky. Z toho důvodu nelze absolutně určit měřitelnou jednotku obrobitelnosti 

určitého materiálu. 

 

Na výsledném účinku předešlých vlastností obráběného materiálu je přímo závislý 

druh a intenzita namáhání pracujících ploch břitu a v konečném výsledku velikost jeho 

opotřebení. Na obrobitelnosti je proto přímo závislá úroveň řezných podmínek, pří nichž 

lze daný materiál ekonomicky obrábět, tak abychom dodrželi požadavky na jeho kvalitu 

(jakost obráběného materiálu, přesnost rozměru obrobku, stav povrchové vrstvy a drsnost 

povrchu). [2, s.11]  
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3.2. Kritéria pro posuzování obrobitelnosti materiálu 

a) Podle velikosti řezné rychlosti vT  odpovídající ekonomické trvanlivosti břitu, 

dosažené při obrábění určitým přesně definovaným nástrojem při určitém posuvu f, 

hloubce řezu  ap (a způsobu chlazení). 

Takto zjištěná obrobitelnost - určená hodnota vT - je porovnávána s obrobitelnosti 

jiných, vhodně zvolených etalonových materiálů. Hodnota vT  je relativní a určuje kolikrát 

je obrobitelnost srovnávaného materiálu, u nichž známe všechny parametry lepší nebo 

horší než obrobitelnost vzorkového etalonu. Hodnocení se provádí podle tzv. součinitele 

obrobitelnosti kv. [2, s.11] 

 

Obr. 1 Schéma hodnocení obrobitelnosti [2, s.11] 

kde: 

vTA ......    ekonomická řezná rychlost porovnávaného materiálu A s lepší obrobitelností 

vTB ......    ekonomická řezná rychlost porovnávaného materiálu B s horší obrobitelností 

vTE ......    ekonomická řezná rychlost etalonového materiálu 

kv   ......    součinitel obrobitelnosti [2, s.11] 
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b) Podle velikosti složky řezné sily Fc - obecně platí, že čím větší je hlavní 

složka řezné síly Fc, tím větší výkon je potřeba pro přetvoření odřezávané vrstvy materiálu 

ve třísku. Platí zde základní vztah: 

𝑃𝑐 =
𝐹𝑐 ∙ 𝑉𝑐

1000 ∙ 60
                     (3.2) 

 

 kde  Fc ..... hlavní složka řezné síly (N) 

        Vc ..... řezná rychlost   (m . min
-1

) 

 

Pokud budeme srovnávat hodnoty specifického řezného odporu kc1 materiálů ze 

speciálních žárupevných slitin a materiálů o vysoké tvrdosti, a u materiálů ze slitiny 

hliníku (hořčíku) s jejich součiniteli obrobitelnosti kv, výsledky budou mít 

nezanedbatelnou odchylku. K hodnotám součinitele kv uvedeným v diagramu je však nutno 

vzít v úvahu, že prakticky u každé uvedené skupiny materiálů P, M, K, N,S, H (viz obr. 2) 

je vyhodnocen k jinému etalonu. Proto nemůže platit kv stupnice uvedena na vodorovné 

ose diagramu pro všechny materiály současně. Pouze kvalitativní hodnocení relativní 

obrobitelnosti umožní toto kritérium. [2, s.12] 

 

Obr. 2 Diagram součinitele kv  [2, s.12] 



13 
 

3.3. Nárůstek na břitu 

Nárůstek tvoří silně zpevněné a s čelem pevné adhezí spojené částice obráběného 

materiálu. Kvalita obráběného povrchu, opotřebení břitu i rozměrová přesnost obrobku je 

podstatně ovlivňována nárůstkem.  

Na obr. 3 je schématicky naznačen tvar nárůstku. Silně plasticky deformované částice 

obráběného materiálu vytvářejí tvar nárůstku. Účinkem vysokých tlaků se tyto částice na 

pevně ulpěném čele spojí. V tomto stavu je čelo mnohem tvrdší než sám obráběný 

materiál. Při soustružení oceli střední pevnosti Rm – 550 MPa, tj. tvrdosti cca 160 HB, 

dosahuje tvrdost nárůstku hodnoty například až  440 HB, což je ve škále hodnot 

zušlechtěné oceli. 

   

Obr. 3 Nárůstek [1, s.10] 

Na schématu (obr. 3) je zřejmé, že pracovní úhel čela je výrazně ovlivňován 

nárůstkem. Skutečný úhel čela v rozmezí γsI –  γsII  se mění při kolísání výšky nárůstku 

v rozmezí hI –  hII. Protože nárůstek způsobuje pozitivnější pracovní geometrii, platí tedy, 

že nominální úhel čela γ je podstatně menší než tyto skutečné pracovní úhly. [1, s.10]  
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Grafický je vliv změny úhlu čela naznačen na obr. 4 

 

Obr. 4 Vliv úhlu čela [1, s.11] 

Nárůstek začíná vznikat při řezné rychlosti v1, kde s rostoucí řeznou rychlostí roste a 

maxima dosahuje při řezné rychlosti v2. V tomto intervalu řezných rychlostí roste spolu s 

nárůstkem skutečný pracovní úhel čela γs, dosahující maxima při řezné rychlosti v2. Bez 

ohledu na mechanické vlastnosti a velikosti nominálního úhlu čela γ dosahuje velikost 

maximálního pracovního úhlu u oceli hodnoty až 30° - 40°. Vlivem řezné rychlosti v1 se 

začíná součinitel pěchování třísky a velikost řezných sil zmenšovat a minima dosahují při 

rychlosti v2. Nárůstek se při dalším růstu řezné rychlosti zmenšuje a při určité řezné 

rychlosti v3 mizí úplně. 

V určitém rozmezí řezných teplot dochází ke vzniku nárůstku. Maximální výška je 

dosažena při střední řezné rychlosti 250°C až 300°C a při teplotě cca 600°C až 650°C mizí. 

Experimentálně získané hodnoty při obrábění oceli GOST 30Ch(ČSN 14230) SK T14 K8 

≈ S20 dokumentují závislost tvorby nárůstku na střední řezné teplotě. Hodnoty skutečného 

úhlu čela γs v závislosti na střední řezné teplotě pro různé posuvy jsou vyneseny v 

diagramu (viz. obr. 5) 

Skutečný úhel čela γs a tím i nárůstek dosahuje v rozmezí středních teplot 250°C až 

300°C maxima. Při teplotě t ≈ 600°C nárůstek mizí a úhel γs  se blíží nominální hodnotě 

γ=10° [1, s.11] 

 

 



15 
 

 

Obr.5 Hodnoty skutečného úhlu čela [1, s.12] 

Nárůstek existuje pouze v určitém rozmezí řezných rychlostí a posuvů jelikož řazená 

teplota při soustružení určité oceli je závislá především na řezných 

podmínkách.Přisoustružení oceli GOST 20Ch nástrojem P20 (14120) experimentální 

výsledky prokazují, že se s rostoucím posuvem zužuje oblast řezných rychlostí, kdy se 

tvoří nárůstek. Oblast vzniku nárůstku je tím širší,čím menší je posuv. Např. při posuvu f = 

0,5 mm/ot se nárůstek začíná tvořit při řezné rychlosti v1 = 0,9 m /min a dosahuje maxima 

v2  = 10 m/min a zaniká při v3 = 45 m/min. Při posuvu f  = 0,027 mm/ot existuje nárůstek 

při velmi malých řezných rychlostech v1 ≈ 0, maxima dosahuje při v2 = 60 m/min a při 

rychlosti v3> 180 m/min mizí. 

Na úhlu čela γn též závisí výskyt nárůstku. Negativní úhly čela nárůstek podporují a 

rozšiřují oblast řezných podmínek, ve kterých existuje tvorba nárůstku, zatímco při 

zvětšování kladných úhlů čela γn se tvorba omezuje. Použitím negativního předčelí 

(fazetky) můžeme stabilizovat nárůstek i při mnohem vyšších řezných rychlostech. 

Nárůstek prakticky vůbec nevzniká při γn = 40°. Kdežto při záporném úhlu čela vzniká 

velký nárůstek, který při dosažení maximální výšky změní úhel γn = -10° na skutečný úhel 

čela γs  = 34°, tedy o 44°. Tato změna se pochopitelně značně projeví na změně součinitele 

pěchování třísky kp. V oblasti, kde se tvoří nárůstek a opět vzrůstá směrem k řezné 

rychlosti v3 (viz. schéma na obr. 4) součinitel pěchování kp prudce klesá. Naproti tomu se 

žádné lokální extrémy nevyskytují na křivce podle obr. 6 při úhlu čela γ = 40°, kdy je 

skutečný úhel čela γs roven prakticky úhlu čela γ. V tomto případě se součinitel pěchování 

třísky plynule zmenšuje jen přímým účinkem řezné rychlosti. Pro ostatní hodnoty úhlu γn  

jsou změny skutečného úhlu čela tím menší, čím více se blíží úhel čela γ hodnotě γ = 40°. 
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V úhlech čela nárůstek prakticky nivelizuje rozdíly a skutečný úhel čela zde dosahuje 

hodnoty γs  = 30 až 40° (obr. 6) maxima nárůstku. Proto se také hodnoty součinitele 

pěchování v oblasti rychlosti v2 pro všechny úhly čela velmi málo liší, a se zvětšujícím se 

nárůstkem se rozdíl pěchování třísky zmenšuje. 

Nárůstek vzniká při obrábění ocelí, speciálních slitin, šedé a tvárné litiny, hliníku a 

jeho slitin. Při obrábění mědi nárůstek nevzniká. [1, s.12] 

 

Obr.6Závislost lokálních extrémů na úhlech [1, s.13] 

Otěruvzdorné povlaky na VDSK mají významný vliv na tvorbu nárůstku. Zejména 

povlaky TiN snižující adhezi částic obráběného materiálu, a omezující tvorbu nárůstku. 

Tvorbu nárůstku může také podstatně ovlivnit použití řezných kapalin se silným 

protinárůstkovým účinkem. 

Nárůstek obvykle mívá dvě odlišné části, proto není stabilním útvarem.Variabilní část, 

jejíž výška se v průběhu obrábění mění astabilní, která ulpívá pevně na čele. Stabilní část 

je na obr.8 označena I. a variabilní II. K rozrušení variabilní části účinkem řezných sil 

dochází po dosažení určité celkové výšky nárůstku hII. Variabilní část nárůstku označená B 

je unášena třískou a část C obrobenou plochou resp. plochou řezu. Poté opět narůstá 

variabilní část a znovu dochází k jejímu rozrušení. Poměrně vysoká frekvence rozrušení 

variabilní části nárůstku může dosáhnout 20 až 50 cyklů/sec. Drsnost k periodickému 

kolísání rozměru obrobku v radiálním směru je podstatně zhoršována částicemi unášenými 

třískou i obrobenou plochou. Tvrdý nárůstek přebírá funkci břitu. Na mikrofotografii 

(obr.7) je zachycen odchod variabilní části nárůstku v třísce a na ploše řezu. Na obrázku je 
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současně uvedena i mikrofotografie plochy řezu (obrobené plochy) znázorňující zřetelné 

stopy variabilní části nárůstku. Při soustružení oceli 14220.3 řeznou rychlostí  vc = 20 

m/min posuvem f  = 0,25 mm/ot byl kořen třísky zastaven. 

Nárůstek výrazně snižuje velikost plastické deformace - součinitel pěchování kp, tím 

omezuje i řezné síly a fakticky přejímá funkci břitu. Až po tuhle fázi má nárůstek zdánlivě 

pozitivní vliv. 

Vliv nárůstku je však z hlediska opotřebení břitu negativní. Tvrdé částice napomáhají 

ke zvýšení intenzity opotřebení břitu variabilní části rozrušeného nárůstku unášeného 

třískou i plochou řezu svým abrazivním účinkem. Odtržením částic nárůstku může dojít i k 

poškození břitu ve tvaru lasturovitých výlomů a tím i k negativnímu ovlivnění trvanlivosti 

břitu, při porušení adhézních svarů. [1, s.13] 

Poměrně často se setkáváme s existencí rozsahu řezných podmínek, a to zejména při 

soustružení ocelí s nízkým obsahem uhlíku, případně při práci s austenitickou ocelí. Tento 

rozsah řezných podmínek, zejména řezných rychlostí, v němž dochází k výskytu nárůstku, 

není pro využití VDSK s povlaky typický. V širokém rozmezí řezných podmínek se 

nárůstek vyskytuje zejména při obrábění hliníku a jeho slitin. Nevyskytuje se naopak při 

obrábění mědí. [1, s.14] 

 

Obr. 7 Mikrofotografie nárůstku [1, s.14] 
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Tzv. sekundární tříska vzniká za určitých řezných podmínek při soustružení feritické a 

i feriticko - perlitické tvárné litiny, která odchází do prostoru mezi plochou řezu a hřbetem. 

Schéma viz obr.8. Při tom po čele odchází normální tříska jako při soustružení ostatních 

materiálů. V případě sekundární třísky jde v podstatě o variabilní část nárůstku, u něhož 

odchází částice ve tvaru pásu, jehož rychlost odchodu v1 je podstatně nižší než řezná 

rychlost vc, ale nedochází k periodickému oddělení jednotlivých částic. Odchod variabilní 

části nárůstku je plynulý proces, ovlivňující specifickým způsobem opotřebení hřbetu.   

[1, s.14] 

 

Obr. 8 Sekundární tříska [1, s.15] 

Na rozdíl od nástrojů s břity RO, které jsou spojovány s ochranou funkcí nárůstku - 

chrání břit před opotřebením, je nárůstek při obrábění nástroji s břity ze slinutých karbidů 

ve velké většině případů nežádoucím jevem. Adhesně - abrasivní účinek odcházejících 

částic nárůstku je nebezpečnější pro břit z RO než pro relativně křehčí slinuté karbidy. 

Proto je oblast optimálních řezných podmínek rychlostí i posuvů bezpečně umístěna 

nad oblastí podmínek, kdy vzniká nárůstek na břitu. 

Značné komplikace může způsobit nárůstek při obrábění měkkých ocelí s nízkým 

obsahem C a zejména austenitických ocelí korozivzdorných. Zejména u nich dochází k 

silné adhesi částic obráběného materiálu. Pevné adhesní svary vznikají na čele nástroje, 

které vedou při odtržení velmi často k lasturovitým odlomením části břitu v bezprostřední 

blízkosti ostří. Je zapotřebí mít na paměti, že odřezávaná vrstva austenitických materiálů je 

při průchodu oblastí primární plastické deformace velmi silně zpevněna. Hraje zde navíc 

negativní roli ta skutečnost, že teplo vzniklé třením v oblasti sekundární plastické 

deformace přechází převážně do nástroje, protože tepelná vodivost těchto materiálů je 

podstatně nižší. 
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V těchto případech je proto nutné udělat veškerá nutná opatření pro změnu podmínek 

takovým způsobem, abychom se dostali mimo oblast nárůstku. 

 

Jsou to následující opatření: 

a) zásadní zvýšení řezné rychlosti a posuvu 

b) použití břitových destiček s pokud možno největším úhlem čela γ(o dostatečné 

pevnosti základního materiálu) 

c) použít povlakovaný materiál s povrchovou vrstvou TiN 

d) použít destičky s „ostrým” břitem s minimální šířkou fazetky 

 

Závěrem je nutno poukázat i na vliv nárůstku, na průběh T - v závislosti. Na obr.9 je 

tento případ schématicky naznačen. [1, s.15] 

     

Obr. 9 Vliv nárůstku na průběh T [1, s.16] 

V rozmezí řezných rychlostí, ve kterém existuje nárůstek, ztrácí T - v závislosti na 

dvojité logaritmické souřadnicové síti přímkový tvar a probíhá s výraznými lokálními 

extrémy. Trvanlivost břitu se snižuje v rozmezí řezných rychlostí v1 - v2 (viz. obr.4), ve 

kterém roste výška nárůstku. Minimální hodnoty dosahuje při maximální výšce nárůstku 

(v2). Nárůstek se zmenšuje s dalším růstem řezné rychlosti v rozmezí v2 - v3 až do úplného 

vymizení nárůstku - řezná rychlost v3, kde trvanlivost břitu dosahuje maxima. K běžnému 

poklesu trvanlivosti břitu podle přibližně přímkové závislosti dochází jíž při dalším 

zvyšování řezných rychlostí v > v3. [1, s.16] 
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3.4. Technologie povlakování 

PVD (Physical Vapour Deposition) - nanášení odpařením z pevné fáze, je technologie 

přípravy zhruba 2μm tenkých vrstev vynikajících fyzikálními i chemickými vlastnostmi. 

Vyznačuje se vysokou tvrdostí,nízkým třením, odolností vůči otěru,kyselinám, korozi a 

vysoké teplotě (standardně 550°C, ale i 750°C a více). [2, s. 19] 

 

CVD (Chemical Vapor Deposition) - je chemický proces využívaný pro přípravu 

tenkých povlaků.Substrát je vystaven účinkům jednoho nebo více těkavých prekurzorů, 

které na jeho povrchu reagují mezi sebou nebo se rozkládají za vzniku 

požadovaného materiálu, celý proces probíhá za vysoké teploty. [2, s. 19] 

 

 

Srovnání technologií povlakování: 

CVD PVD 

Vyšší tepelná stabilita vrstev Nerovnovážné podmínky přípravy vrstev 

Vysoká adheze povlaků Možnost přípravy širokého spektra povlaků 

Rychlost růstu ve všech směrech stejná Obecně tenčí vrstvy při vyšší rychlosti růstu 

Možnost přípravy silnějších vrstev Příprava vrstev za nižších teplot (do 500°C) 

Tahové zbytkové pnutí ve vrstvách Možnost řízení vnitřního stresu 

Křehčí než PVD Směrová depozice vrstev 

Tab. 1 Srovnání technologií povlaků [2, s. 19]  

http://cs.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1tka
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4. Volba řezných podmínek 

Požadavky efektivního využití automatizované výrobní techniky a číslicově řízených 

obráběcích strojů, výrobních systémů, automatizovaných obráběcích strojů se sníženým 

podílem obsluhy kladou před technologií obrábění specifické úkoly. Jde převážně o 

komplexní zajištění intenzifikace vlastního řezného procesu. 

Intenzifikaci řezného procesu chápeme jako podstatný růst řezného výkonu, který je 

vyjádřeného objemem obráběného materiálu odebraným za jednotku času. Nejzávažnějším 

úkolem technologie obrábění je v současné době požadavek intenzifikace spolu se 

zvyšováním obecné kvality obrobku. 

Rostoucí nákladnost moderních automatizovaných obráběcích strojů je rozhodujícím 

důvodem pro intenzifikaci. Vysoká cena a tudíž vysoké odpisy vedou k podstatnému růstu 

nákladů na 1 hodinu práce stroje (několik set až tisíc Kč). To má za následek výrazné 

zvýšení podílu nákladů na obráběcí stroj ve struktuře celkových nákladů na obrábění na 

straně jedné a k poklesu podílu nákladů na nástroje na straně druhé. 

Na nákladných automatizovaných obráběcích strojích, kde náklady na odpisy strojů 

dosahují v průměru 70 % nákladů na obrábění obrobku, je nutno zvýšit intenzitu úběru 

materiálu z obrobku, aby nedocházelo k růstu celkových nákladů na obrobení obrobku. I za 

cenu zvýšené spotřeby nástrojů tj. zkrácení trvanlivosti břitu je nutné zvýšení intenzity 

úběru. Při soustružení nepřesahuje podíl ceny nástroje na celkových nákladech na obrábění 

(závislých na řezných podmínkách) 3 % až 5 %, při frézování je tento podíl značně vyšší. 

I velmi rychlý vývoj v oblasti nástrojových materiálů především slinutých karbidů 

odpovídá požadavku intenzifikace řezného procesu.Tyto karbidy jsou v současné době 

dominantním řezným materiálem, které odebírají podle odhadů 70 % až 80 % obráběného 

materiálu. Význačným rysem je intenzivní rozvoj a stále širší nabídka nástrojů s 

vyměnitelnými destičkami vyznačujícími se progresivním konstrukčním řešením jejich 

geometrie. Dnes převládající aplikace povlakovaných vyměnitelných břitových destiček 

SK s povlaky nanášenými CVD, PVD i MTCVD metodami zajišťují výrazné zvýšení 

intenzity úběru materiálu obrobku s velkou provozní spolehlivostí. 

Silné zaostávání v úrovni nasazených řezných podmínek je specifickým problémem 

některých strojírenských podniků při využívání moderních obráběních strojů i moderních 

nástrojů. 
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Důležité je mít na paměti, že v mnoha případech důsledná realizace optimálních 

řezných podmínek při projektování nových výrob umožňuje podstatně snížit počty 

potřebných obráběcích strojů. Rozumná investice do moderních výkonných nástrojů a 

nasazení optimálních - ekonomických řezných podmínek, která představuje jen nepatrný 

díl celkových nákladů na obrábění, se v krátké době navrátí ve formě úspor na řádově 

nákladnější výrobní technice - obráběcích strojích, pracovních silách a výrobních 

prostorách. 

Hlavním faktorem, v přechodu od velkých výrobních prostor plných velkého množství 

pomalu běžících obráběcích strojů, s jakými se ještě častokrát setkáváme, k moderním 

méně rozsáhlým závodům, produkujících stejný objem výroby podstatně méně moderních 

strojů pracujících špičkovými nástroji na ekonomických (tj. především výkonných řezných 

parametrech), je důsledná optimalizace pracovních podmínek při obrábění. 

Volba vhodného druhu nástroje, řezného materiálu a optimálních pracovních 

podmínek pro určitý konkrétní případ obrábění je hlavním problémem. [1, s.71] 

 

Obrobení obrobku s minimálními náklady při dodržení požadované kvality je 

konečným cílem. Volba vhodného typu nástroje, materiálu a geometrie břitové destičky i 

základních řezných podmínek (tj. řezné rychlosti a posuvu pro konkrétní případ obrobku) 

je klíčovým problémem. Jeho úspěšné řešení zásadním způsobem ovlivňuje technický i 

ekonomický výsledek výroby. 

V českých strojírenských závodech je výše využívání moderních výkonných nástrojů a 

nástrojových materiálů velmi rozmanitá. Těchto materiálů a intenzivních řezných 

podmínek je v mnoha podnicích využíváno v širokém měřítku. V některých podnicích, 

užívajících poměrně moderních pracovních strojů, najdeme nože, u nichž používají 

připájené břitové destičky i v případě, kdy je lze snadno vyměnit za nástroje s 

vyměnitelnými břitovými destičkami. Břitové destičky SK jsou však často využívány při 

relativně nízkých řezných rychlostech, kdy je využívána hlavně jejich zvýšená trvanlivost, 

a ne při intenzivnějších řezných podmínkách, kdy je využit především jejich vyšší řezný 

výkon. [1, s.72] 
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5. Návrh zkušebních podmínek pro vybrané VBD 

5.1. Typy testovaných destiček 

Testujeme jeden typ destičky CNMG 120408E-FM, ale se třemi typy povlaků. První 

typ povlaku je starší typ PVD 8030 kde se jeho optimální řezné rychlosti pohybují kolem 

140 m/min až 235 m/min. Další povlak je novější typ předešlého s označením T8330 a 

optimální řeznou rychlostí 155 m/min až 245 m/min. Poslední testovaný povlak je oproti 

předchozím typ CVD s označením T9325 o optimální řezné rychlosti vyšší a to v rozmezí 

240 m/min až 355 m/min. 

Dle názorného obrázku (obr. 10) předpokládám, že by povlak PVD měl lépe snášet 

velmi pomalé řezné rychlosti než jeho konkurent CVD. 

 

Obr. 10 Oblast optimálních řezných podmínek [2, s. 18] 
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5.2. Zkušební testovací podmínky 

Všechny destičky jsem testoval v pěti různých 

podmínkách. Posuv 0,35 mm/ot a hloubka třísky 2,5 mm 

zůstávají konstantní, rozdíl je pouze v řezné rychlosti 

(120m/min nebo velmi nízká 25m/min), v typu nože a v 

délce jeho vyložení. První dvě zkoušky jsem provedl s 

nožem PCLNL2525M12 vyloženého o 30 milimetrů (viz 

obr. 11). Pro třetí zkoušku jsem použil nůž A25R-PCLNL12 s   Obr. 11          

menším průřezem a vyložen o 90 mm, kvůli simulaci vibrací. 

Nůž namáhání však nevydržel a tak jsem pro čtvrtou a pátou 

zkoušku použil nůž s označením A25T-DCLNL12 vyložený 

75 milimetrů (obr. 12).  

5.3. Obráběný materiál 

Materiál, na kterém VBD testujeme je uhlíková ocel 

12050 s mezí pevnosti  ≈  540 MPa a tvrdostí  ≈  200 HB. 

Obr.12   

5.4. Zkušební CNC soustruh MAS S80i Standard (viz. obr. 13) 

Technická charakteristika stroje: Výkonný soustružnický stroj určený pro přesné 

obrábění součástí z tyčí, obrábění přírub a hřídelů. Je vybaven 12-ti polohovou elektricky 

ovládanou hlavou, přestavitelným koníkem, regulačními pohony vřetene i posuvů a řídícím 

systémem SIEMENS. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 CNC Soustruh firmy Pramet (S80i Standard)  
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6. Diskuze experimentů 

Označení destiček pro experiment.  

    Typ destičky (povlak): 

1. A1/A2 - CNMG120408 (jakost 8030) – PVD 

2. B1/B2 – CNMG120408 (jakost T8330) – nové PVD 

3. C1/C2 - CNMG120408 (jakost T9325) - CVD 

 

6.1. Zkouška první - Protokol 1222 

Nástroj:  PCLNL2525M12 

Vyložení nože:  l = 30 mm (stabilní) 

Řezná rychlost: vc = 120 m/min 

 

Názorná ukázka: 

Závěr: Poměrně nízká řezná rychlost se projevuje nalepováním obráběného materiálu 

na řeznou hranu (tvoří se nárůstek). Po 20 minutách je opotřebení minimální. U VBD A2 

došlo po 15 min k vyštípnutí na špičce. 
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Pro tento pokus jsem se rozhodl vypočítat teoretickou trvanlivost břitu. Vychází se ze 

vzorce:  𝑣 =
𝐶𝑣

𝑇
1
𝑘  ∙ 𝑓𝑦  ∙ 𝑎𝑝

𝑥
= [𝑚 𝑚𝑖𝑛 ]  (6.4),  kde koeficienty pro daný materiál    

1

𝑘
, 𝑥, 𝑦, 𝐶𝑣 ,  𝐶𝑘     jsou získány z experimentálních zkoušek a zapsány v databázi. 

Vzorový výpočet pro destičku s povlakem 8030: 

𝑇 =
𝐶𝑣

𝑣∙ 𝑓𝑦  ∙  𝑎𝑝
𝑥

1

𝑘 ∙ 𝐶𝑘   (6.5) 

𝑇 =
198

120 ∙  0,350,34  ∙  2,50,1

1

0,22

∙ 1,05 = 34,16 ≐ 34 𝑚𝑖𝑛 

 

 
 Tab. 2 Výpočet teoretické trvanlivosti testovaných destiček 

 

Teoretický výpočet se pohybuje v oblasti platnosti Taylorova vztahu, kde nevzniká 

nárůstek ani vibrace. Z toho důvodu mi například u destičky s povlakem 8030 vyšla 

teoretická trvanlivost 34 minut, kdežto ve skutečnosti vydržela destička pouze 15 minut.  
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6.2. Zkouška druhá - Protokol 1224 

Nástroj:  PCLNL2525M12 

Vyložení nože:  l = 30 mm (stabilní) 

Řezná rychlost: vc = 25 m/min 

 

Názorná ukázka: 

Závěr: Při velmi nízké řezné rychlosti dochází k nedokonalému odřezávání třísky 

(hrnutí - viz. obr. 13) a tvoří se otřep na obráběném materiálu. Tendence k nalepování 

(nárůstku) je menší než při řezné rychlosti 120 m/min. U destičky typu A došlo k malému 

vyštípnutí na špičce a destička typu C1 má mimo záběr vyštípání od otřepu. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Fotka kde dochází k hrnutí materiálu  
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6.3. Zkouška třetí - Protokol 1225 

Nástroj:  A25R-PCLNL12 

Vyložení nože:  l = 90 mm (nestabilní) 

Řezná rychlost: vc = 120 m/min 

 

Názorná ukázka: 

Závěr: Podélný řez vnitřním nožem (P) s větším vyložením – nestabilní podmínky, 

hodně chvěje. Nejvíc vydržely VBD T9325. Tato zkouška byla provedená pouze za 

rychlosti 120 m/min z důvodu velkého dynamického namáhání nože a jeho následného 

prasknutí. 
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6.4. Zkouška čtvrtá - Protokol 1226 

Nástroj:  A25T-DCLNL12 

Vyložení nože:  l = 75 mm (nestabilní) 

Řezná rychlost: vc = 120 m/min 

 

Názorná ukázka: 

Závěr: Podélný řez vnitřním nožem (D) - nestabilní podmínky, hodně chvěje. 

Zkoušeno pouze 5 min. VBD T9325 bez porušení, VBD 8030 nalepený obráběný mat., 

VBD T8330- upálená/ulomená špička. 
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6.5. Zkouška pátá - Protokol 1227 

Nástroj:  A25T-DCLNL12 

Vyložení nože:  l = 75 mm (nestabilní) 

Řezná rychlost: vc = 25 m/min 

 

Názorná ukázka: 

Závěr: Při velkém vyložení nože a řezné rychlosti 25m/min bylo chvění minimální, 

otřep na obráběném materiálu byl menší než při 120m/min. VBD T9325 na hlavním břitu 

vyštípnutí mimo záběr od třísky.

   Graf 2 Průběh opotřebení (Protokol 1227) 
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7. Technicko-ekonomické zhodnocení 

Výsledky zkoušek dopadly jinak, než jsem předpokládal. Je zarážející, že povlak CVD jenž je 

určený na mnohem větší rychlosti si i v extrémně nízkých rychlostech vedl daleko lépe než PVD 

povlak. Z toho důvodu si troufám tvrdit, že mimo oblast optimálních řezných podmínek neplatí u 

slinutých karbidů běžné zákonitosti, díky čemuž je pravděpodobně vhodnější povlak CVD kvůli 

jeho tepelné odolnosti a lepším celkovým výsledkům. 

 

Z ekonomického hlediska je tedy jasné, že obrábění mimo oblast optimálních řezných 

podmínek je velmi neekonomická záležitost. V některých případech destičky vydržely až o 80% 

méně než při obvyklém použití. V porovnání PVD a CVD si destička CVD vedla o něco lépe, z 

toho důvodu je pravděpodobně ekonomicky výhodnější právě CVD povlak. 
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8. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo zjistit chování vyměnitelných břitových destiček ze 

slinutých karbidů mimo oblast optimálních řezných rychlostí. Testoval jsem tři typy VBD 

s různými povlaky. Destičky jsem testoval při rychlosti 120 m/min a 25 m/min. Dále se 

ještě měnilo vyložení nože. Při prvních dvou testech byl nůž vyložen o 30 mm. Ostatní 

experimenty byly s vyložením větším kvůli simulaci vibrací a to 90 mm a 75 mm. 

U prvních dvou pokusů s vyložením nože 30 mm (stabilní podmínky, minimální 

vibrace) si všechny destičky vedly podobně a po 20 minutách bylo opotřebení minimální. 

Pouze při rychlosti 120 m/min došlo u staršího typu povlaku 8030 (PVD) k vyštípnutí na 

špičce a při rychlosti 25 m/min vzniklo vyštípnutí od otřepu mimo záběr u destičky s 

povlakem T9325 (CVD). 

Při třetím pokusu bylo vyložení nože 90 mm, abychom nasimulovali vibrace, které 

vznikají u méně tuhých soustav. Testoval jsem destičky pouze při rychlosti 120 m/min, z 

důvodu velkého dynamického namáhání nože. VBD vydrželi velice krátkou dobu. U obou 

povlaků typu PVD byla po 5 až 6 minutách upálená špička, kdežto CVD vydržel až 10 

minut. 

Při pokusu čtvrtém s vyložením nože 75 mm a řeznou rychlostí 120 m/min došlo po 5 

minutách u PVD povlaku 8030 ke značnému nalepení obráběného materiálu (nárůstku). 

Novější PVD T8330 nevydrželo vysoké teploty a po 5 min se upálila/ulomila špička. 

Nejvíce zarážející je, že destička s povlakem CVD T9325 je po pěti minutách absolutně 

bez poškození (viz. foto níže). 

 

 

 

Pokus pátý s vyložením nože 75 mm a řeznou rychlostí 25 m/min dopadl velice 

podobně jako experiment druhý se stejnou rychlostí jen se stabilnějším upnutím – nižší 

vyložení nože. Všechny tři destičky jsou téměř bez porušení, akorát opět VBD s povlakem 

T9325 (CVD) má na hlavním břitu vyštípnutí mimo záběr třísky. 
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Podle těchto výsledků bych uživatelům s méně kvalitními stroji doporučil používat povlak 

CVD kvůli jeho univerzálnosti. Důvodem proč si CVD vedlo v pokusech lépe je hlavně jeho vyšší 

odolnost vůči teplotám, díky čemuž má vyšší trvanlivost i řezivost (viz. grafy 3 a 4).

   Graf 3 Graf trvanlivosti z protokolu 1225

 

   Graf 4 Graf řezivosti z protokolu 1225 
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